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ABENDUALDIRAKO OTOITZ ABESTUA 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herri hau salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia 
bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana 
bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, 
gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, 
bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik 
aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun 
emoiguzu maitasuna. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
…/.. 
 
 
OTOITZA 
 
Itxaropen aldiaren grazia 
egiten deuskuzu urtero lez, Jauna, 
eta urte oroko gauzea danez, 
beste behin ere ihes egin leikigu. 
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Abenduko koroiaren inguruan 
 
Abendualdia ibilaldi baten egiten dogu, eta ibi-
laldi horretarako urratsak markatu gura doguz 
domekaz-domeka, gure itxaropena gero eta 
handiagoa izan daiten, eta itxaroten dogunari 
harrera on egiteko gauza izan gaitezan. Biztu 
daigun lehenengo kandelea, abesti artean. 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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garri daian Barri Ona, bere seme-alaba guz-
tiak lo-zorrotik itxartu daizan eta badatorren 
Jaunari harrerea egin deioen, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 
—Erosotasunean bizi diran guztien alde: larri-
tasunean eta txarto bizi diranen oihuak eta 
garrasiak entzun daiezan eta, harei lagun-
tzeko, euren mozkorkeriak alde batera itzi 
daiezan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Onen geldokeriak oldarturik, han-hor-hemen 
erasoak eginez nagusitu gara dabenek Barri 
Onaren bihozbarritzerako deia entzun daien 
eta euren gogorkeria alde batera itzi, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 
—Etxeko, laneko edo inguruko arazoak dirala-
ta etsipenean jausitakoen alde: jaso daien 
burua eta itxaropen izpiak sumatzeko gauza 
izanik, adore hartu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 
—Abendua otoitzean hasten dogunok aintzat 
hartu daigun esku artean daukaguna, itxaro-
penean landu daigun eta barritasunaren tes-
tigu izan gaitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
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tik) berba gogorrez iragarri izan eutson Jerusaleme uriari 
bere hondamena, bere bidegabekerien ondorio. Baina orain-
goan adore emon gura deutso, eta itxaropenera deitzen dau, 
Jainkoaren nahia salbamena eta zoriona diralako. 
 
Jeremias Profetearen liburutik    Jr 33, 14-16 
 
Hau dino Jaunak: “Begira, badatoz nik Israelgo herriari eta 
Judako herriari emondako hitz onak beteko ditudaneko egu-
nak. 
Egun hareetan eta sasoi haretan, 
legezko muskila sortuazoko deutsat Davidi, 
eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu lurrean. 
Egun hareetan Juda salbatuko da 
eta Jerusalem nasai biziko. 
Hona uriari emongo deutsoen izena: 
"Jauna-gure-zuzentasun". 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
Errez-errez esaten dabe batzuk ez dagoala zer eginik, gauzak 
"baltz" ikusten dabezanean. Beste batzuk, ostera, ez dabez 
ikusi ere gura euren ustelkerian jarraitzearren. Baina itxaro-
penez jokatu gura dauanak badauka non oinarritu; eta har-
tuko dau adore. Izan gaitezan azken honeetarikoak. 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako  
lehenengo gutunetik  (1 Ts 3, 12—4,2) 
 
Senideok: Egin dagiala Jaunak gero eta handiago zuek alka-
rrentzat eta danentzat dozuen maitasuna, handia dan lez guk 
zuentzat dogun maitasuna. Holan, sendotu dagizala zuen bi-
hotzak, Jesus gure Jauna bere santuekin etortean, santu eta 
esankizun barik aurkeztu zaitezen gure Aita Jainkoaren au-
rrean. 
Gainerakoan, senideok, eskari hau egiten deutsuet arren eta 
arren Jesus Jaunaren izenean: Jainkoari atsegin emoteko ze-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, liturgiako aldi barri 
honen hasierara. Gaurkoagaz Abendu aldian sar-
tzen gara, eta barritasuna, itxaropena eta agin-
tzariak izango doguz gai.  
Batzuentzat adore-emoile izango da: itxartzeko 
eta lanerako deia sumatuko dabe. Beste batzu-
entzat, ostera, urte oro errepikatzen diran 
berba hutsalak izango dira, eta eurenean jarrai-
tuko dabe. 
Jar daigun uste ona Jainkoagan eta eskertu dei-
oguzan agintzariok eta emon gura deuskun itxa-
ropena, bialtzen deuskun barritasunari ateak 
zabalduz. Emon deiogun hasierea abesti artean. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zatoz Jauna! Nausi bait da dirua: 
  jendea maiz dauka zapaldua. 
Entzun, Jauna, behartsuen oihua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
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Ez gaizala gure erosokeriak itsutu 
ez gure bizimodu lasaiak geldotu. 
Itxartu gaizuz gure lo-zorrotik 
zaharkitu jakun guztia barritzeko. 
 
Biztu daigula itxaropena zure agintzarik, 
irakatsi deigula barritasun izpiak bilatzen 
eta emon deigula lanerako adore 
itxaropenaren testigu bihurtu gaizan. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 
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Erantzun salmoa (Ps 79) 
Sal 24, 4-5. 8-9. 10 eta 14 

 
 

R/. Jauna, Zugana jasoten dot bihotza. 
 

Azaldu niri, Jauna, zeure bideak,  
irakatsi zeure bideziorrak. 
Ibiliazo nagizu zeure leialtasunean, eta irakatsi,  
Zu zara-eta nire Jainko salbatzailea,  
Zugan itxaroten dot eten barik.  
 
Ona eta zuzena da Jauna:  
bidea erakusten deutse pekatariei. 
Apalak zuzenbidez daroaz,  
bere bidea erakusten deutse apalei.  
 
Jaunaren bide guztiak maitasuna eta leialtasuna  
haren ituna eta aginduak gordeten dabezanentzat. 
Bere barrua azaltzen deutse Jaunak 
begirunea deutsoenei,  
bere ituna ezagutuazoten deutse. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Jeremias profeteak (Jesus jaio baino 600 urte inguru aurre-
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indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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lan bizi gugandik ikasi zenduenez, ahalegindu zaiteze gero 
eta gehiago holan bizitzen. Badakizue zelako irakaspenak 
emon geuntsuezan Jesus Jaunaren izenean. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Gerokoa itxaroteak ez gaitu eroan behar esku 
artean daukaguna gitxiestera. Ez da hau Jesusen 
jarrerea. Egin deiogun harrerea ebanjelioari 
Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
Aleluia, aleluia, aleluia… 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik (Lk 21, 25-28. 34-36) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: “Sei-
naleak izango dira eguzkian, ilargian eta izarre-
tan, eta estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, 
itsasoaren orroaz eta olatuen indarrez aztora-
tuak. Arnasa barik geldituko da jentea, mun-
duari gainera jatorkonaren bildurrez, ortzia ere 
dardaratuko da-eta. 
Orduan, Gizonaren Semea indartsu eta aintza 
handitan hodeian etorten ikusiko dabe. Guzti 
hori jazoten hastean, izan bihotz eta jaso zeuen 
buruak, hurrean da-eta zuen askapena. 
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Zabilze, bada, kontuz! Ez beitez moteldu zuen 
bihotzak hordikeriaz, mozkorkeriaz eta bizitza 
honetako kezkaz, egun ha ustekabean gainera 
etorri ez dakizuen, sarea lez etorriko da-eta lu-
rrean bizi diran guztien gainera. Beraz, egon zu-
hur eta egin otoitz une oro, etorri behar daben 
guzti horreei ihes egin ahal izan deiozuen eta 
zutik egon ahal zaitezen Gizonaren Semearen 
aurrean”. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Isilik badago ontasuna loak hartzen dau eta 
txarkeria nagusitzen jako. Itxartu egin behar 
dau ontasunak itxaropena azaleratu daiten eta 
txarkeria uxatua izan. Jo daigun otoitzera: 
 

—Elizearen alde: itxaropenezko mezu lez ira-


